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1 – INTRODUÇÃO 

 
Neste momento de pandemia, em que a higienização das mãos é imprescindível, 

consideramos que um dos principais problemas enfrentados pelas populações carentes é a falta de 

serviços públicos de abastecimento de água potável, provocando um elevado número de casos de 

doenças de veiculação hídrica. 

As Escolas desempenham um papel forte de integração de seus moradores, quando 

consideramos o relacionamento entre alunos, professores e família, ficando claro a extrema 

necessidade de se promover um ambiente altamente higiênico nas unidades escolares, garantindo as 

adequações ao abastecimento de água em condições apropriadas para o consumo e utilização nos 

procedimentos de higienização. 

Dessa forma, o poder público, ao fazer investimentos para a implantação de sistema de 

abastecimento de água tratada nas unidades, estará levando para as escolas condições mínimas de 

saneamento básico e água potável. Dessa maneira, vai proporcionar meios para que os estudantes e 

toda a comunidade escolar mantenham-se dentro dos padrões de higienização, uma vez que as mãos 

são grandes veículos de propagação e disseminação do Corona vírus.  

  Com este intuito à Prefeitura do Município de Augusto Corrêa vem mostrando uma grande 

sensibilidade em minimizar os problemas enfrentados por essas populações, dando apoio técnico e 

financeiro, neste caso, através de recurso do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica, que se mostram extremamente necessários para a realização de projetos nas 

Unidades Escolares, especificamente de sistemas de abastecimento de água potável,  nas escolas das 

comunidades: Monte alegre I, Monte alegre II, Maranhãozinho, Vila Nova, Mirinzal, Buçú, Bacanga, 

Areia Grossa, Satubim, Caçada e Itapixuna, pertencentes a este Município. 

 

 

1.1 – LOCALIZAÇÃO E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
 

O município de Augusto Corrêa está localizado na Mesorregião do Nordeste Paraense a 169 

km de Belém. Com uma área Territorial estimada de 1.099,619 km² (2020) e aproximadamente 46.471 

habitantes (2020), Augusto Corrêa foi desmembrada de Bragança no ano de 1994, mas só se tornou 

município em 1996. 

         A principal atividade da população do município é a agricultura, principalmente o cultivo de 

feijão, além da pesca artesanal. A pecuária também está presente na economia local dos seus quase 

47 mil moradores.  
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1.2 – SITUAÇÃO SANITÁRIA ATUAL 
 

1.2.1 Abastecimento de Água 

A população residente nessas comunidades, devido a inexistência de um sistema público de 

abastecimento de água, se abastece de “cacimbas” (poços rasos escavados no terreno) que durante o 

verão chegam a secar e que geralmente apresentam o lençol freático exposto a contaminação.  

 

1.2.3 Resíduos Sólidos (Lixo) 

A maioria da população queima, enterra ou joga no solo e/ou igarapé próximo, parte lixo 

proveniente das residências, mesmo havendo coleta pública do lixo produzido pelos moradores da 

comunidade. 

 

1.2.4 Energia Elétrica 

As Unidades Escolares são servidas por uma rede de energia elétrica em baixa/alta tensão. 

Havendo então o fornecimento de energia elétrica 24 horas das edificações na comunidade, 

disponibilizado pela concessionária local. 

 

1.3 - SISTEMA PROPOSTO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A concepção do sistema proposto levou em consideração a padronização das instalações, 

simples e de fácil operação, economia e manutenção. 

O sistema de abastecimento de 

água tratada das Unidades Escolares, será 

constituído de um poço tubular de 24 metros 

de profundidade com diâmetro de 

4”(110mm); um sistema elevatório formado 

por um conjunto motor bomba submersa de 

0,30 Hp que recalcará água do poço para 

um reservatório elevado em fibra de vidro 

com 1.000 litros de capacidade, sobre um 

elevado com estrutura de concreto armado 

com altura de  5,50 m, que alimentará por 

gravidade um ramal alimentador de 

distribuição para abastecer a unidade 

Escolar, isto em função da limitação dos 

recursos disponíveis. Haverá também um 

Dosador de Cloro 
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sistema de dosagem de cloro instalado no barrilete de recalque da bomba. A energia elétrica necessária 

ao funcionamento do sistema será fornecida por uma rede de baixa tensão da concessionária de 

energia, que alimentará o quadro de distribuição.  

 

1.4 - VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL 

 

Viabilidade Técnica: Considerando a boa disponibilidade hídrica subterrânea, a concepção do sistema 

simplificado através da construção de poço, adutora, reservatório e distribuição representa a melhor 

alternativa de abastecimento para pequenas e médias populações das comunidades rurais, ampliando a 

oferta de água, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população instalada naquelas 

localidades, através de intervenções e ações voltadas para a utilização dos recursos hídricos 

subterrâneos locais. 

 

Viabilidade Econômica: O custo de construção desse sistema simplificado de abastecimento de água 

através de captação de água subterrânea na região é o que representa melhor alternativa econômica, 

por ter a previsão do poço na mesma área do reservatório, facilitando assim a construção e operação 

do sistema, atendendo a demanda requerida para Empreendimento. 

 

Viabilidade Ambiental: Além de prover o mínimo impacto ambiental, a construção desse sistema 

simplificado de abastecimento de água irá permitir a obtenção de água com qualidade adequada para o 

consumo humano, sem necessidade de tratamentos mais complexos, limitando-se apenas à cloração. 

 
 

2 CÁLCULO DAS VAZÕES 

 

2.1  PARÂMETROS DE PROJETO 

 

E.M.E.F MANOEL TEODÓSIO EVANGELISTA 

N0 de Salas de aula = 01  

N0 médio de aluno por sala = 40 alunos 

Total de alunos da escola -  projeto (P) = 40 alunos 

Consumo per-capta (q) = 20l/ aluno.dia 

Número de horas/dia de funcionamento do bombeamento (h) = 06 horas 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1 ) = 1,10 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2 ) = 1,30 
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E.M.E.F CONSTÂNCIO JANUÁRIO SANTOS 

N0 de Salas de aula = 01  

N0 médio de aluno por sala = 40 alunos 

Total de alunos da escola -  projeto (P) = 40 alunos 

Consumo per-capta (q) = 20l/ aluno.dia 

Número de horas/dia de funcionamento do bombeamento (h) = 06 horas 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1 ) = 1,10 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2 ) = 1,30 

 

 

E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 

N0 de Salas de aula = 01  

N0 médio de aluno por sala = 40 alunos 

Total de alunos da escola -  projeto (P) = 160 alunos 

Consumo per-capta (q) = 20l/ aluno.dia 

Número de horas/dia de funcionamento do bombeamento (h) = 06 horas 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1 ) = 1,10 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2 ) = 1,30 

 

 

E.M.E.I.F. FLORÊNCIO REIS 

N0 de Salas de aula = 01  

N0 médio de aluno por sala = 40 alunos 

Total de alunos da escola -  projeto (P) = 80 alunos 

Consumo per-capta (q) = 20l/ aluno.dia 

Número de horas/dia de funcionamento do bombeamento (h) = 06 horas 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1 ) = 1,10 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2 ) = 1,30 

 

 

E.M.E.F. SALÉSIO DE OLIVEIRA 

N0 de Salas de aula = 01  

N0 médio de aluno por sala = 40 alunos 

Total de alunos da escola -  projeto (P) = 80 alunos 

Consumo per-capta (q) = 20l/ aluno.dia 

Número de horas/dia de funcionamento do bombeamento (h) = 06 horas 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1 ) = 1,10 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2 ) = 1,30 
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E.M.E.F. ANTÔNIA MONTEIRO 

N0 de Salas de aula = 01  

N0 médio de aluno por sala = 40 alunos 

Total de alunos da escola -  projeto (P) = 40 alunos 

Consumo per-capta (q) = 20l/ aluno.dia 

Número de horas/dia de funcionamento do bombeamento (h) = 06 horas 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1 ) = 1,10 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2 ) = 1,30 

 

 

E.M.E.F. MARIA HONORINA ESPÍRITO SANTO DA CUNHA 

N0 de Salas de aula = 01  

N0 médio de aluno por sala = 40 alunos 

Total de alunos da escola -  projeto (P) = 40 alunos 

Consumo per-capta (q) = 20l/ aluno.dia 

Número de horas/dia de funcionamento do bombeamento (h) = 06 horas 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1 ) = 1,10 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2 ) = 1,30 

 

 

E.M.E.F. JOÃO CASTRO RIBEIRO 

N0 de Salas de aula = 01  

N0 médio de aluno por sala = 40 alunos 

Total de alunos da escola -  projeto (P) = 40 alunos 

Consumo per-capta (q) = 20l/ aluno.dia 

Número de horas/dia de funcionamento do bombeamento (h) = 06 horas 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1 ) = 1,10 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2 ) = 1,30 

 

 

E.M.E.F. VITALINA DA COSTA MONTEIRO 

N0 de Salas de aula = 01  

N0 médio de aluno por sala = 40 alunos 

Total de alunos da escola -  projeto (P) = 40 alunos 

Consumo per-capta (q) = 20l/ aluno.dia 

Número de horas/dia de funcionamento do bombeamento (h) = 06 horas 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1 ) = 1,10 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2 ) = 1,30 
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E.M.E.F. CIRILO PINHEIRO DA SILVA 

N0 de Salas de aula = 01  

N0 médio de aluno por sala = 40 alunos 

Total de alunos da escola -  projeto (P) = 40 alunos 

Consumo per-capta (q) = 20l/ aluno.dia 

Número de horas/dia de funcionamento do bombeamento (h) = 06 horas 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1 ) = 1,10 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2 ) = 1,30 

 

 

E.M.E.I. PROFª BEATRIZ REIS RIBEIRO 

N0 de Salas de aula = 01  

N0 médio de aluno por sala = 40 alunos 

Total de alunos da escola -  projeto (P) = 120 alunos 

Consumo per-capta (q) = 20l/ aluno.dia 

Número de horas/dia de funcionamento do bombeamento (h) = 06 horas 

Coeficiente do dia de maior consumo (k1 ) = 1,10 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2 ) = 1,30 

 

 

2.2 CÁLCULO DOS CONSUMOS 

 

2.2.1 Consumo máximo diário para as residências (CD ) 
Cd = P.q.k1 

CD = 1,60 m3 /dia 
 
2.2.2 Vazão de captação para 06 horas/dia de bombeamento (QB) 
QB = P.q.k1/6 
QB = 293,33 litros/hora 
 

 
2.2.3 Vazão de distribuição (QD), para 24 horas de funcionamento contínuo. 
QD = P.q.k1.k2/86.400 
QD = 0,026 l/seg 

 

3. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS UNIDADES DO SISTEMA 

 

3.1 CAPTAÇÃO 

Será utilizado o lençol de água subterrânea, através da execução de poço tubular com 

diâmetro de 4” (110 mm), profundidade de 24 metros e vazão estimada de 0,293 m3/h. O poço deverá 

ser revestido com tubos e filtros geomecânicos “standart”, incluindo a execução   de pré-filtro em 

cascalho miúdo.  
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3.2 SISTEMA ELEVATÓRIO 

O sistema elevatório poderá recalcar água do poço para o reservatório elevado, e será 

constituído de um conjunto motor-bomba submerso. Para efeito de dimensionamento, considerou-se a 

situação mais desfavorável, ou seja, o bombeamento do poço para o reservatório elevado. 

 

3.2.1 Diâmetro da Tubulação de Recalque (Dna). 

Dna =K .  Vc 

K =1,00 

DR = 0,0099, será adotado DN comercial 32mm (1”). 

 

3.2.2 Cálculo da Perda de Carga localizada ao longo da coluna de recalque da bomba 

(HpCe), com tubos e conexões em FºGº. 

   DH = 10,643.Vc1,85. + Ce  (mca) 

                 C1,85.Dna4,87 

Peças Quant. Diâmetro(m) N  de diâmetro Le 

Curva de 90  04 0,0320 30 7,20 

Registro de gaveta 01 0,0320 8 0,48 

Tê de passagem direta 01 0,0320 20 1,20 

Válvula de retenção 01 0,0320 100 6,00 

Ampliação gradual 01 0,0320 30 1,80 

LeTotal (m) 16,68 

onde:  Vc - Vazão de Captação (m3/s) 

 Ce - Comprimento equivalente (m) 

 C - Coeficiente de rugosidade 

 Dna- Diâmetro de Recalque (m) 

HpCe = 10,643.Vc1,85. + LET  (mca) 

                                C1,85.Dna4,87 
HpCe = 0,006 m 

 

3.2.3 - Perda de Carga na Adutora (HpCt), com tubos e conexões em PVC-JS: 

LC = 20 m - Comprimento da tubulação de recalque da bomba até a boca do poço 

LI = 08 m - Comprimento da tubulação de recalque da boca do poço até a entrada no reservatório elevado 

LR = LC + LI = 100 m - Comprimento da tubulação de recalque 

HpCt = 10,643.Vc1,85. + LR  (mca) 

                                C1,85.Dna4,87 
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HpCt = ,005 m 

Hpt =  HpCe + HpCt  
 Hpt = 0,03 m 

3.2.4 - Cálculo da Altura Manométrica HMT: 

 HMT = HG + Hpt onde  HG - altura geométrica de recalque (Hr + Nd) 

     Hr - altura na entrada Reservatório Elevado (13 m) 

     Nd - Nível Dinâmico estimado do Poço (30 m) 

 HMT = 21,00 + 0,03 

 HMT = 21,03 m.c.a., considerar   HMT = 22,00 m.c.a. 

 
3.2.5 Especificação do Conjunto Motor-Bomba Submersa 

Marca: LEÃO ou similar 

Modelo: Modelo:3R3PB-06 180 – 220 V – Marca Leão ou similar. 

Potência: 0,30HP, em 127V MONOFÁSICO. 
 

3.2.6 Estrutura Elétrica para o funcionamento do sistema 

Para que o motor elétrico da bomba submersa não trabalhe com queda de voltagem, sofrendo 

sérios danos de curto à médio prazo, faz-se necessário a instalação de uma fonte de energia com 

capacidade de garantir um arranque seguro do motor elétrico. Será utilizada energia da concessionária 

local.  

 

3.3 RESERVAÇÃO ELEVADA 

A reservação do sistema de abastecimento de água será feita através de 01 (um) reservatório 

elevado em fibra de vidro, sobre uma torre de estrutura de concreto armado de altura igual a 5,50 

metros. 

O volume de reservação será de 1/6 do consumo máximo diário. 

 

V =PP.q.k1 = 293,33 litros 

        6 

Vol. Adotado = 1 reservatório de 1.000 litros. 

 

3.4 TRATAMENTO 

 

O tratamento (desinfecção) da água será feito através do Cloro, sua ação química é aceita sem 

restrições. O sistema proposto para a cloração da água, denominado de clorador de pastilha é uma 
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alternativa para desinfecção em pequenos sistemas de abastecimento de água. O teor de cloro varia de 

64 a 67%.  

O Clorador será instalado no barrilete de entrada do reservatório, conforme planta do projeto. A 

água entra no clorador e é conduzida a uma “câmara de erosão”, onde faz contato com as pastilhas de 

forma homogênea garantindo uma cloração contínua, dissolvendo as mesmas. A quantidade de cloro 

desejada é obtida por “BY-PASS” diluindo a água super clorada que sai do equipamento, conforme 

verificado na memória de cálculo. Será instalado 1 (um) clorador em paralelo, sendo um destinado 

como reserva de operação. 

 

 

 

Augusto Corrêa / PA, 15 dezembro de 2021. 
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